Infoblad
till pedagoger

För pedagoger som vill bidra till att skolmåltiderna
integreras och utvecklas!
-

Ett kostnadsfritt, enkelt och web-baserat verktyg som
ger skolan en helhetsbild av skolmåltidens kvalitet.

-

Bedömer måltidskvalitet inom sex områden (se bilden).
Fångar även elevernas och personalens synpunkter via enkäter.

-

I område Service och pedagogik ingår bland annat hur
skolan integrerar skollunchen i den pedagogiska
verksamhet, hur pedagogiska luncher organiseras och
hur elever kan påverka.

-

Verktyget är ett bra och praktiskt sätt att få
igång ett samarbete mellan kökspersonal,
pedagoger och skolledning.

-

Automatiska resultatrapporterna fungerar
bra som underlag till diskussion inom
matråd, personalmöten osv.

Alla dessa aspekter av måltidskvalitet ingår

”Det handlar ju om många olika saker, det är inte bara maten, utan faktiskt också hur man kan
samarbeta över gränserna i skolan. Inte bara köket för sig och rektorerna för sig. Man får också ett
samarbete med eleverna och övrig skolpersonal, och man kan sätta ett gemensamt mål som går att
följa upp. Det känns jättebra!” – Skola i Västra Götaland

Hur kan du som pedagog bidra till att skolmåltiderna på din skola utvecklas och
integreras mer i skolans verksamhet?
 Integrera skolmåltiderna i den pedagogiska verksamheten, t ex använd Hej Skolmat från
Livsmedelsverket som inspiration, besök skolköket med klassen, bjud in kökspersonalen till
klassrummet, var en god förebild under lunchen och prata om mat och hälsa.
 Uppmuntra skolan till att använda verktyget SkolmatSverige. Skolans SkolmatSverige-konto
kan skapas av dig. Dela sedan inloggningsuppgifterna med andra berörda parter (t ex
kökschef, rektor).
 Besvara kategorin ”Service och pedagogik”, alternativt var med när den besvaras.
 Uppmuntra skolan att använda matgästenkäterna för att se vad eleverna och personalen
tycker om skolmåltiderna.
 Ta del av skolans resultatrapport(er) och diskutera resultaten på matråd, personalmöten etc.
Försök att sätta gemensamma mål.
Ett samarbete
mellan
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